
 

 

 

 

Д О К Л А Д 
за изпълнение на Плана за финансово оздравяване на Община Перник 

за периода 2017 – 2019г., приет с Решение №270 от 29.08.2016г. на 

Общински съвет Перник 

 

за четвърто тримесечие на 2019г. 

 

 Настоящият доклад има за цел да представи постигнатите финансови 

резултати през четвъртото тримесечие на 2019 г. и предприетите мерки за 

повишаване на събираемостта на приходите, както и постигнатия ефект за 

2019 г. 

 Отчетът на приходите предоставя подробна информация в табличен 

вид, относно изпълнението на приходната част, както и информация за 

постигнатите резултати по всяка една от мерките. 

 Основните показатели, заложени в Плана за финансово оздравяване в 

приходната част са: 

 Текуща събираемост от  данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ 

 Текуща събираемост от данък върху превозните средства /ДПС/ 

 Текуща събираемост от такса битови отпадъци /ТБО/ 

 

Събраните приходи през четвъртото тримесечие за текущата година, са 

както следва: 

1. Текущата събираемост от данък върху недвижимите имоти за 

2019г. е  в размер на   214 620лв., а за същия период на 2016г. са в размер на 

238 164лв., намаление с 23 544лв. 

2.  Текущата събираемост от данък върху превозните средства за 

2019г. е в размер на 463 676лв., а за същия период на 2016г. е в размер на   

317 523лв., увеличение от 146 153лв. 

3. Текущата събираемост от такса битови отпадъци за 2019г. е в 

размер на 504 184лв., а за същия период на 2016г. е в размер на 545 472лв., 

намаление от 41 288лв. 
Справка за изпълнение на приходите за IV-то тримесечие на 2016 и 2019 г. 
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2100 Данък върху 

недвижимите 

имоти 

238 164 214 620 -23 544 143 647 133 130 -10 517 

2300 Данък върху 

превозните 

средства  

317 523 463 676 146 153 144 998 96 608 -48 390 

2400 Такса 

битови отпадъци  

545 472 504 184 -41 288 228 671 156 995 -71 676 

Всичко : 1 101 159 1 182 480 81 321 517 316 386 733 130 583 

 

 

Справка за изпълнение на приходите спрямо заложеното в 

оздравителния план  за IV-то  тримесечие  на 2019 г. 

  

Приходи Приходи 

Суми заложени 

в 

Увeличение или  

намление на 

приходите  

2019г. 2016г. оздравителния 

през 2019г. спрямо 

2016г.  

IV-то 

тримесечие 

IV-то 

тримесечие план    

2100 Данък 

върху 

недвижимите 

имоти 347 750 381 811 109 035 -34 061  

2300 Данък 

върху 

превозните 

средства 560 284 462 521 263 061 97 763  

2400 Такса 

битови 

отпадъци 661 178 774 143 261 628 -112 965  

Всичко 1 569 212 1 618 475 634 024 -49 263  

 

 

В изложената справка за последното тримесечие на 2019г. не са 

постигнати заложените  суми в оздравителния план, но това изпълнение не е 

повлияло за изпълнението на финансовия ефект, заложен за цялата 2019г.   

 

 

 



 

 

Справка за изпълнение на приходите, спрямо заложения ефект в 

оздравителния план  за 2019 г. 

  

Приходи Приходи 

Суми заложени 

в оздравителния 

Увeличение на 

приходите  

2019г. 2016г. план за 2019г. 

през 2019г. спрямо 

2016г.  

     

2100 Данък 

върху 

недвижимите 

имоти 3 395 846 3 003 925 436 140 391 921  

2300 Данък 

върху 

превозните 

средства 4 316 724 3 175 072 1 052 244 1 141 652  

2400 Такса 

битови 

отпадъци 7 623 323 6 789 097 1 046 512 1 134 226  

Всичко 15 335 893 12 968 094 2 534 896 2 667 799  

 

В изложената справка за събраните приходи за 2019г., извършената 

съпоставка с приходите през 2016г. и заложените суми в оздравителния план 

за 2019г. е видно, че е постигнат общия финансов ефект за 2019г.   

 

Справка за постигната събираемост през 2019г. за текущата година, спрямо 

облога 

Дата Вид Облог Платено по 

облози 

Процентно 

изпълнение 

 

към 31.12.2019г. ДПрС 4 395 360 3 164 526 72,00  

 ДНИ 3 272 301 2 176 306 75,70  

 ТБО 8 103 276 6 167 103 76,11  

 

 Усреднената събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък 

върху превозните средства за 2016г. е 65,53 на сто /ДНИ 68,66 и ДПрС  62,41 

на сто/.  

 Усреднената събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък 

върху превозните средства за 2019г. е 73,80 на сто  /ДНИ 75,70 и ДПрС 72,00 

на сто/.  

Наблюдава се увеличение на усреднената събираемост  от  8,27 на сто  

за  2019г. спрямо 2016г. 

 

 

 

 



 

 

Предприети мерки за увеличаване на събираемостта: 

1. Изготвени актове за установяване на задължение по чл. 107, ал. 3 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.  

    През четвъртото тримесечие на 2019г. са 

изготвени 344 бр. актове за установяване на задължения по чл. 

107, ал. 3 от ДОПК, спрямо 254 бр. през 2016г.  Наблюдава се 

увеличение с 90 бр. актове.     За 2019г. са 

изготвени 1853бр. актове, а за 2016г. са изготвени 1082бр. 

През 2019г. е увеличен броят на изготвените актове по чл. 107, 

ал. 3 от ДОПК с 771бр. спрямо 2016г.    

    

2.  Събрани суми от данъци и такси, установени с актове по чл. 107, 

ал. 3 от ДОПК. През тримесечието са събрани 440840лв. от 

актове, като от тях: 361361лв. главници и 79480лв. лихви.

       3. Доброволно и 

принудително събиране на данъци и такси.  

 Активна е и работата по доброволното и принудителното 

събиране на задълженията от местни данъци и такси. За 

тримесечието са изготвени и изпратени 3160 бр. съобщения за 

доброволно плащане на дължими данъци и такси до данъчно 

задължените лица. Изпратени са и 228 бр. покани за 

доброволно плащане на задължения по влезли в сила актове за 

установяване на задължения. На неплатилите в срок 

задължения по актове са предприети действия по образуване 

на изпълнителни дела при ЧСИ, ДСИ и НАП.  За 

тримесечието са образувани 115 бр. изпълнителни дела на 

стойност 80702лв.       

      Общо за 2019г. са образувани 

879 бр. изпълнителни дела, спрямо 452 бр. през 2016г. През 

2019г. е увеличен броя на образуваните изпълнителни дела с 

427 бр. спрямо 2016г.        

    4. Актуализиране на базата данни – 

прекратяване облагането с данък върху превозните средства на 

собственици с променен постоянен адрес,  фирми с променено 

седалище, прекратяване облагането с данък върху 

недвижимите имоти и такса битови отпадъци на дублирани в 

информационната система недвижими имоти.  

    5. Уведомяване за размера на 

невнесените данъци и такси на нередовни данъкоплатци, чрез 



 

 

напомняне по телефон и писма .     

   

 

Показатели за финансовото състояние: 

 Размерът  на Общинският дълг към 31.12.2019 г. възлиза на      

10 837 114 лева, спрямо  13 326 788 лева за същия период на 2016 

година. Размерът на общинския дълг и общинските гаранции се 

намалява с 2 489 674 лева. Община Перник отчита намаление на 

общинският дълг, след прихващане на целевата субсидия за 

капиталови разходи за 2019 г., както и част от изравнителната 

субсидия за 2019 г. Отчетено е погасяването на безлихвен заем в 

размер на 2 731 287 лв., отпуснат за покриването на наложени 

финансови корекции по проект „Изграждане на регионално депо за 

неопасни отпадъци“. 

 Просрочените задължения на общината към 31.12.2019 г. са в 

размер на 11 534 104 лева  спрямо 19 524 880 лева към 31.12.2016 г. 

Просрочените задължения намаляват с 7 990 776  лева  спрямо  

31.12.2016 г.  

С част от собствените приходи са погасени просрочени задължения 

за основните видове дейности , а именно: 

1. Разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и горива  - 229 775 лв. 

2. Разходи за външни услуги – 1 711 346 лв., в т. ч.  

- Мобилни и телефонни разговори, информационно и медийно 

обслужване, абонаментно поддържане на програмни продукти, разходи 

за писмена кореспонденция, поддръжка на водни съоръжения, 

поддръжка на асансьори, почистване и ремонт на дъждоприемни шахти, 

канавки и дъждовни канали, поддържане и експлоатация на система за 

публично външно осветление /СПВО/, куриерски услуги, полагане на 

хоризонтална пътна маркировка, наеми на недвижими имоти, 

геодезически замервания и др. -    524 261 лв. 



 

 

- Озеленяване и чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, 

експлоатация и поддържане на регионална система за управление на 

отпадъци – 1 118 697 лв. 

- Охрана на общински обекти – 45 622 лв. 

3. Разходи за текущ ремонт – 406 504 лв.. 

4. Капиталови разходи – 1 477 630 лв. 

  Към декември 2016 г. новите задължения за разходи са в размер на 

24 658 960 лв. и към 31.12.2019 г. са в размер на 26 132 215 лв.  

Община Перник е реализирала нови задължения за разходи  в повече 

с 1 473 255 лв. в сравнение с 2016г.  

 Община Перник намалява размера на поетите  ангажиментите за 

разходи по бюджета, спрямо края на 2016г.  

В края на месец декември 2019 г. стойността на поетите 

ангажименти за разходи  е в размер на 21 645 992 лв., спрямо 

декември на 2016г. - 32 517 750 лв. Отчита се намаление с 10 871 758 

лева  спрямо края на 2016 г. Това показва, че Община Перник успя да 

приведе този показател в съответните ограниченията на ЗПФ. 

През четвърто тримесечие на 2019 г. Община Перник е поела 

нови ангажименти на обща стойност 5 932 353 лв, част от които са: 

1. Изграждане на канализация с. Драгичево - 2 015 760 лв. 

2. Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа Драгичево-

Рударци-Кладница – 1 327 277 лв. 

3. Рехабилитация на ул. „Граово“ – 1 021 491 лв. 

4. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища IV-

то класна пътна мрежа – 789 494 лв. 

5. Основен и текущ ремонт на улични паважни и тротоарни 

настилки – 300 000 лв. 

6. Направа на пътна хоризонтална маркировка в урбанизираните 

територии - 155 134 лв. 



 

 

7. Поддържане и експлоатация на система за публично външно 

осветление /СПВО/ - 48 787 лв. 

8. Специализиран превоз на ученици от с. Кралев дол, с. Студена 

до XVI ОУ кв. „Църква“ – 24 651 лв. 

9. Техническо обезпечаване за Ден на града – 24 000 лв. 

10. Имуществено застрахаване на материални активи на Община 
Перник – 12 228 лв.  

11. Застраховка гражданска отговорност и автокаско на 

автомобили собственост на Община Перник – 10 989 лв. 

12. Абонаментно поддържане  - почистване и ремонт на 

автомобилите собственост на Община Перник – 9 600 лв. 

Основно поетите ангажименти през четвъртото тримесечие на 2019г. 

са с целеви средства от министерства и ведомства. 

 Реализираните поети ангажименти за периода от 01.01.2019г. до 

31.12.2019г. са в размер на 26 344 154 лв. 

Видно от посочените данни през четвърто тримесечие на 2019г. 

Община Перник поема ангажименти и съответно извършва разходи 

само за неотложни дейности, при неизпълнението на които би се 

влошило качеството на живот на населението. 

През 2019г. община Перник работи в посока да се подобри и 

ефективността на управление на общинските разходи, заедно с 

положителната тенденция за подобряване на приходната част в 

общинския бюджет. 

Към 31.12.2019 г. община Перник е изпълнила четири от 

показателите по чл.94  

 

 

 

Гл. счетоводител:                                КМЕТ: 
  /Е. Димитрова/                                      /Ст. Владимиров/ 
   


